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Egy Glasgowban Bell és Miller által építendő közúti híd alapozásánál 
szinte ezen excavator használata van czélba véve. 

(Deutsche Bauzeitung Jahrg. II. N. 44.) 
K. 

I I I . 

Hodgson sodronykötél-pályája. 

A „Polyt. Zentralblatt" f. évi 15-dik füzetében a „Berggeist" (1869. fo-
lyam, 49-dik sz.) után a sodronykötél-pályák (Drahtseil-Bahnen) azon szer-
kezetét ismerteti, mely Angolországban H o d g s o n által ajánlatba hozatva, 
Leicester közelében egy 3 angol mértföld hosszaságú vonalon — mely a mark-
fieldi gránittörésekben nyert kövek szállítására szolgál — alkalmaztatott. Nem 
lesz talán fölösleges ezen czikk tartalmát alapvonalaiban a következőkben 
közölni. 

H o d g s o n , pályáit kétféle rendszer szerint szerkeszti; a sín szerepét 
viselő sodronykötél ugyanis vagy egyszersmind hatókötél is, mely a szállí-
tandó terhek mozgásba hozatalát eszközli, vagy e czélra a vezető-kötélen kí-
vül külön hajtókötél helyeztetik el. 

Az első esetben (XV-dik tábla, 1-ső és 2-dik ábra) a pálya egy egy-
szerű végetlen kötélből áll, mely a szükséges távolságokban alkalmas szerke-
zetű oszlopok, illetőleg ezeken levő kerekek által támasztatik, és a pálya egyik 
végén felállított gép által hajtatik. Ezen kerekek, valamint a felvevő szekré-
nyek is, minden részeikben, különösen azonban ott, hol a v végetlen kötéllel 
érintkeznek, úgy vannak szerkesztve, hogy a szekrények súlypontjai függő-
legesen a felfüggesztési pont alá esnek, és hogy e mellett azok a végetlen kö-
tél mozgásba hozatala alkalmával, az azt támasztó kerekek fölött akadály 
nélkül haladhatnak el, a mint az a 2-dik ábrában vázlatolva látható. 

Ha a terhek szállítása külön hajtókötél által történik (3-dik és 4-dik 
ábra), a kétnyomú pálya a két egymás mellett elhelyezett és — mint fentebb — 
oszlopok által tartott sodronykötél által képeztetik, melyek azonban ezen eset-
ben az oszlopokra meg vannak erősítve. A terheket magukban foglaló szek-
rények szekereken függnek, melyek kerekei a vezető-kötélen futnak. Az ezen 
szekerekkel egészet képező szekrények a végetlen hajtókötél által hozatnak 
mozgásba, mely a vezető-kötél alatt fekszik, és a pálya végén felállított gép 
által hozatik mozgásba. Az oszlopok, az ezek és a vezető-kötelek közötti ösz-
szeköttések, és végül a szekerek, az azokon függőlegesen a támpont alatt 
függő szekrényekkel együtt oly szerkezetűek, hogy a szállítás alkalmával a 
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szekerek futásukban az oszlopok által nem gátoltatnak. (Lásd a 7-ik ábrában 
adott vázlatot). 

A pálya ellen-esésekkel is bírhat. Hogy ezen esetben a gép mégis min-
dig ugyanazon, vagy legalább közel ugyanazon erővel dolgozhassák, minden-
kor több szekrény szállíttatik egyszerre, melyek czélszerüen választott távol-
ságokban követik egymást. A szekrények terhelése 1—10 mázsára, a pálya 
munkaképessége naponta 10—1000 tonnára (1 tonna = 20 vámmázsa) véte-
tik fel, és 5 mázsánál kisebb súlyok szállítása esetében az egyszerű, ellenkező 
esetben a vezető- és hajtókötéllel ellátott szerkezet használata ajánltatik. 

A l e i c e s t e r i vonal az először leirt rendszer szerint levén berendezve, 
egyetlen végetlen kötéllel bír, mely mint hajtó- és vezetökötél működik, több-
nyire 150' (egy helyütt 600') távolságokban van megtámasztva, és egy loco-
mobil által óránkénti 4—6 angol mértföld gyorsasággal haj tátik. A kerekek 
(az oszlopokon) átmérője 15°, a kötél kerülete (?) l5/8". Minden szekrény 1 
mázsa kővel terheltetik. A 3 angol mértföld hosszaságú pályán óránként 200 
szekrény, tehát 200 mázsa kő szállítható. 

Hallomás szerint a Pelten és Guilleaume-féle kereskedőház Kölnben 
ezen sodronykötél-pályák életbeléptetése végett több nagyobb német bánya-
társulattal alkudozásban van. 

Megjegyzendő még, hogy a „Berggeist" f. évi 59-dik számában báró 
Dücker P. porosz kir. bányahivatalnok, az ő általa már 1861-ben tervezett és 
Oeynhausen fürdőhelyen és Bochumban (Vestfáliában) kisérletképen alkalma-
zásba is átment sodronykötél-pálya szerkezetét ismerteti, megjegyezvén, hogy 
az a Hodgson által ajánlatba hozott szerkezettel,.mellékes részletek kivételével, 
mindenben megegyezik (lásd „Polyt. Zentralblatt," Jahrg. 1869. Lieferung 16). 
A szöveghez a pálya egyes esetekben való alkalmazására vonatkozó vázlat-
rajzok vannak mellékelve. K. 

IV. 

Vasútépítési jegyzetek. 
Az „Engineer" czímű folyóiratból közli 

E R D E Y BENEDEK. 

II. A k ü l s ő s í n f ö l j e b b e m e l é s é r ő l . 

Általában tapasztaljuk, hogy a külső sinek a kanyarulatokban való 
följebb emelése, tényleg sokkal kisebb mérvű, mint azt az elmélet követelné. 
Miután pedig ezen szokást a gyakorlat jónak bizonyítja, bátran lehet állítani, 
hogy az elmélet hibás feltevésre van alapítv*. 




